
 

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY 

PREDAJCA ZÁKAZNÍK 

AGROAD, s. r. o. 
E-SHOP 
Blanenská 1338 
664 34 Kuřim 
Česká Republika 
IČ:   63468638 
DIČ: CZ63468638 
Tel.: 733 139 897 

Meno  Priezvisko  

Firma  Země  

IČ  DIČ  

Ulica  Č. p.  

Město  PSČ  

Tel.  Fax  

Kontaktná 
osoba 

 

E-mail  
 
Prostredníctvom Vášho e-shopu www.eshop.agroad.cz som s Vami uzavrel (a) kúpnu zmluvu. 
 

Dátum uzavretia kúpnej zmluvy  

Číslo daňového dokladu (faktúry)  

Tento tovar som prevzal(a) dňa  

 
Vzhľadom na to, že zmluva bola uzavretá cez internet, ktorý je prostriedkom komunikácie na diaľku, 
rozhodol a) som sa využiť svoje právo odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa ustanovenia § zákona č. 
1829 ods. 1 znenia Občianskeho zákonníka. Týmto Vám dávam na vedomie, že od vyššie uvedenej 
kúpnej zmluvy odstupujem a tovar Vám zasielam späť. 
 

OD SMLOUVY ODSTUPUJEM: 

a) V PLNOM ROZSAHU, tj vraciam všetko, čo je uvedené na faktúre* 

b) V ČIASTOČNOM ROZSAHU, tj vraciam iba tovar uvedený v prehľade na ďalšej strane 
 

FINANČNÉ PROSTRIEDKY SI PRAJEM 
 
 

 

a) použiť na úhradu budúcej objednávky 

(Pri novej objednávke prosím napíšte do poznámky: OBJEDNÁVKA SÚVISIÍ S 
REKLAMÁCIOU.) 

 

b) vrátiť na môj bankový účet 
(a to najneskôr do 14 kalendárnych dní 
od doručenia tovaru s vyplneným 
reklamačným protokolom späť 
predajcovi) 

 

Číslo účtu:  Kód banky:  

SWIFT:  

IBAN:  

*) Pokiaľ odstupujete od kúpnej zmluvy v plnom rozsahu, vraciame Vám aj cenu dopravného zaplatenú 
pri realizácii Kúpnej zmluvy (viď sekcia Doprava a platba za tovar na našom webe). 
 
Datum:  Podpis kupujícího:  

Prílohy: Kópia kúpneho dokladu 
 



 

Ad b) ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY V ČIASTOČNOM ROZSAHU 
  

VRACÍM TOVAR 

Číslo faktury  

Tento tovar som prevzal (a) dňa 
 

 

Názov tovaru    

Katalogový tovar    

Počet (ks)  

Dôvod*   

*) vyplnením tohto poľa pomáhate zlepšiť zákaznícky servis AGROAD 
Názov tovaru    

Katalogový tovar    

Počet (ks)  

Dôvod*   

 

Názov tovaru    

Katalogový tovar    

Počet (ks)  

Dôvod*   

 

Názov tovaru    

Katalogový tovar    

Počet (ks)  

Dôvod*   

 

Názov tovaru    

Katalogový tovar    

Počet (ks)  

Dôvod*   

 
 
 
Dátum: 

  
 
 
Podpis kupujúceho: 

 

 


